
 

 

 

Completeaza formularul 230 pentru redirectionarea a 2% din impozitul tau pe venit 

catre Asociatia Lindenfeld (programul educational Ajungem MARI) 

si da-le o noua sansa copiilor din centre de plasament! 

 
 

Impreuna putem sa le aratam copiilor institutionalizati ca POT sa Ajunga MARI, responsabili si 

independenti, educati si cu valori frumoase. 

 

Sunt copii minunati, veseli si inteligenti, buni si dornici de iubire, ce nu au avut sansa de-a se naste in 

familia potrivita. Acum au nevoie de atentia noastra, de incurajare, de valori si de  

modele precum voluntarii nostri!  

 

2% din impozitul tau pe venit: 

 poata sa mearga la stat SAU 

 poate sa-i ofere unui copil institutionalizat sansa la o educatie frumoasa! 

E simplu sa ajuti si nu te costa nimic!  

 Impozitul este deja platit, trebuie doar sa completezi un scurt formular 

 Noi strangem formularele si le depunem/trimitem prin posta la agentia ANAF de care apartii.  

 

Programul educational Ajungem MARI 

 

Programul educational Ajungem MARI sprijina copiii din centre de plasament sau familii sarace sau 

dezorganizate sa devina oameni mari, responsabili si independenti.  

Programul educational Ajungem MARI a pornit in urma cu un an si 9 luni si s-a extins rapid in Bucuresti si in 

tara, la cererea voluntarilor ce cunosteau situatia copiilor din centre de plasament si isi doreau sa ii ajute. Pana 

acum s-au implicat peste 2.400 de voluntari din 25 de judete, iar pentru aceasta primavara 1.300 de 

voluntari s-au inscris sa ajute saptamanal copiii din Bucuresti si 25 de judete.  



Programul ajuta copiii pe TERMEN LUNG (pana/si dupa parasirea centrelor) si promoveaza educatia prin joc si 

metode interactive. „Da-ti pasiunea mai departe” a fost desemnat „Proiectul anului in educatie” la Gala 

Nationala a Voluntarilor 2015 si a primit premiul 2 la categoria „Proiecte de voluntariat” la Gala Societatii Civile 

2015. Ajungem MARI cuprinde o serie de proiecte pe ce pun accent pe dezvoltarea personala a copiilor, 

cresterea increderii in sine si transmiterea de valori pentru o viata demna si sanatoasa: 

 prin cursuri interactive cu voluntari – pregatire scolara si ateliere creative (mate, romana, engleza, 

teatru, dans, arte plastice, muzica, fotografie, cinematografie, educatie pentru sanatate) 

  prin ateliere si consiliere – life coaching, terapie prin ras, teatru participativ 

 prin cat mai multe experiente in afara centrelor – teatru, filme, expozitii, muzee, spectacole  

 prin tabere de dezvoltare personala –experiente intense de autocunoastere si multa distractie 

 prin vizite in companii si fabrici – primii pasi in orientarea profesionala, cu puternic caracter 

motivational, axati pe rezultatele educatiei 

 

Mai multe detalii pe http://www.ajungemmari.ro/, unde gasiti proiectele noastre, iar ultimele noutati sunt pe 

pagina de Facebook - https://www.facebook.com/ajungemmari.  

TOT ce trebuie sa stiti despre mecanismul 2% 

Persoanele fizice care au realizat venituri in 2015 pot directiona 2% din impozitul pe venit catre un ONG, prin trimiterea 

formularului 230 pana pe 25 mai 2016 la agentia ANAF la care sunt inregistrati.  

Formularul se poate depune direct de catre contribuabil, sau poate fi trimis prin posta la agentia ANAF de care apartine 

contribuabilul. De regula, ONG-urile strang mai multe formulare de la donatori si le expediaza prin posta catre fiecare 

agentie. Formularul se completeaza cu datele personale de indentificare de la sectiunea 1, datele ONGului la sectiunea 3 si 

semnatura contribuabilului. Suma se calculeaza de catre ANAF in limita a 300 lei.  

Exemplu de calcul: pentru un salariu de 2000 de lei brut, impozitul pe venit 16% = 320 lei, aplicand 2% din suma de 320 

de lei = 6,4 lei pe luna; inmultind cu 12 luni = 76,8 lei. Asadar, suma directionata catre ONG (pe an) este de 3,84% dintr-un 

salariu brut (pe o luna).  

Sunt vizate toate sumele ce reprezinta VENIT pentru un contribualul in anul precedent (din salarii, contracte de mandat, 

chirii, PFA), pentru care s-a platit un impozit (lunar sau o data pe an) iar acum suma ce reprezinta 2% din aceste impozite 

poate fi REdirectionata catre o organizatie non-guvernamentala. Sumele pentru fiecare contribuabil vor fi calculate de 

ANAF si vor intra in contul asociatiei la inceputul anului viitor. Pe formular este trecut anul 2015, se completeaza pana pe 

25 mai 2016, iar suma va fi virata in 2017. 

Formularele stranse acum pot fi sansa la educatia pentru multi copii in 2017, cand programul va 

cuprinde si mai multi copii din centre! 

Fiecare dintre voi poate face diferenta pentru un copil! 
2% din impozitul tau poate fi sansa lui sa isi descopere si atinga potentialul! 

 

Te rugam sa dai mai departe formularul 230 pentru Asociatia Lindenfeld catre persoanele care ar putea sa 

ajute. De asemenea, ne-am bucura sa putem discuta despre o vizita motivationala a copiilor in compania 

voastra, in cadrul proiectului „Indrazneste sa visezi!”.   

Contacteaza-ne la office@ajungemmari.ro si iti vom spune cum sa ne intalnim ca sa intram in posesia 

formularului si sa il trimitem la ANAF. Pentru detalii ne poti suna la 0753192263. 

Iti multumim din suflet, in numele copiilor ce vor AJUNGE MARI! 

COMPLETEAZA FORMULARUL  

http://www.ajungemmari.ro/
https://www.facebook.com/ajungemmari
mailto:office@ajungemmari.ro


 


